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7 Kasım 2016 tarihinde, Türk gazetesi olan Sabah, Avrupa Yargıçlar Birliği’nin, Avrupalı ulusal yargıçlar 
birliklerinin ve Avrupalı Yargıçların bireysel olarak teröristleri desteklediği belirtmiştir.  
Hiçbirşey hakikatten bu kadar uzak olamaz: Avrupa Yargıçlar Birliği ve ona üye olan ulusal yargı 
dernekleri gerçekleşip gerçekleşmez darbe girişimini kınamışlar ve bugüne kadar da bunu devam 
ettirmişlerdir. Askeri bir darbe demokratik bir toplumda ve hukukun üstünlüğüne tabi olan bir 
devlette asla kabul edilemez. Bu darbenin gerçekleşmesinden sorumlu olanlar mutlaka adaletin 
karşısına çıkarılmalıdır.  
 
Avrupa Yargıçlar Birliği tüm üye ülkelerde yargı fonksiyonunun en temel şartı ve insan hakları ve 
özgürlüklerinin garantisi ve yargının anayasal ve ahlaki duruşunun teminatı olarak özellikle hukukun 
üstünlüğünü ve aynı zamanda yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını güçlendirmeyi ve desteklemeyi, 
yargının menfaatlerini korumayı amaçlamaktadır.  
 
Avrupa Yargıçlar Birliği ve ona üye olan ulusal yargı dernekleri – diğer Avrupa Yargıçlar Dernekleri 
(Avrupa İdari Yargıçlar Birliği, Yargıçlar İçin Yargıçlar, MEDEL) Uluslararası Yargıçlar Birliği, ve 
Uluslararası Barolar Birliği ile birlikte – devamlı surette Türkiye’nin Avrupa Konseyi’nin saygın üyesi 
olduğunu, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni imzaladığını, ve AİHS’deki belirtilen temel prensiplere 
saygı göstermek zorunda olduğunu vurgulamıştır. Türkiye’nin darbe girişiminden dolayı olağanüstü 
hal ilan ettiğini, ve bu suretle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde belirtilen mükellefiyetlerini ihlal 
eden birtakım önlemler almaya yetkili olduğunun farkındayız. Devamlı surette vurguladığımız gibi 
AİHS prensiplerinin ihlali gibi önlemler sınırsız değildir, uluslararası hukuk ile öngörülen diğer 
mükellefiyetlerle sağlanan ölçülere aykırı olmayacak şekilde ve mevcut halin gerektirdiği lüzum ile 
sınırlı olmalıdır.  
Sözleşme belli hakları hükme bağlamıştır – 3. Maddede öngörülen, işkencenin, insanlık dışı ve onur 
kırıcı muamele veya cezanın yasaklanması – ve bunların ihlaline izin vermez. Türk hükümeti bir 
taraftan terörizm ile mücadelede etkin önlemler almak ve diğer taraftan bireysel haklara saygı 
göstermek arasında dengeyi kurmakla doğrudan sorumlu olmasına ragmen, neticede ihlale ilişkin 
istisnai hakların kullanılması hususunda Sözleşme’nin 15. Maddesindeki şartların yerine getirilip 
getirilmediğine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karar verecektir. Mahkeme olağanüstü halde alınan 
önlemlerin ve terörizm ile mücadelede ihtiyacın orantılılığını korur ki sadece bu önlemlerin güvenlik 
için gerekliliği halinde (ilgili devletçe bunun faydalı olduğu hususu usulüne uygun bir şekilde 
ispatlanmalıdır) AİHS’de belirtilen teminatların ihlali meşru hal alır. Bu açıdan, Avrupa Yargıçlar 
Birliği’ne göre, OHAL ilanı ile adil yargılama hakkı ve masumiyet ilkesinin ortadan kaldırılması makul 
değildir.  
Yargıçların görevlerinden ihracı ve savunma hakkı verilmeksizin ve haklarında şahsen belirli bir isnat 
olmaksızın hapse atılmaları BM Yargı Bağımsızlığı Temel Prensipleri (§ 17) ve Avrupa hukukuna açık 
aykırılık teşkil etmektedir.  
Yargıçlar, Savcılar ve ailelerinin, sadece Gülen Hareketiyle bağlantısı olabileceği varsayımından 
hareketle tüm malvarlıklarına el konulması hukukun üstünlüğünün en temel prensiplerini ihlal 
etmektedir: masumiyet ilkesine, adil yargılanma hakkına ve alınan tedbirlerin ölçülülüğü ilkesine 
aykırıdır. Bu durum, yalnızca bireyleri zan altında bırakarak temel haklarının ihlal etmekle kalmayıp 
ayrıca ailelerini de etkilemektedir.  
 
Avrupa Yargıçlar Birliği ve ona üye olan ulusal yargı dernekleri – diğer Avrupa Yargıçlar Dernekleri 
(Avrupa İdari Yargıçlar Birliği, Yargıçlar İçin Yargıçlar, MEDEL) ve Uluslararası Yargıçlar Birliği, Türk 
otoritelerine söz konusu tedbirlerden vazgeçmeleri çağrısını başından beri tekrar etmektedir. Yetkili 
otoriteler tarafından bu husus yerine getirilinceye kadar – ki uluslararası hukuka göre bunu yapmakla 
mükelleflerdir- Avrupa Yargıçlar Birliği ve ona üye olan ulusal yargı dernekleri bu duruma müdahil 
olmaya– diğer Avrupa Yargıçlar Dernekleri ve Uluslararası Yargıçlar Birliği’nin de desteği ile – söz 
konusu yargıç, savcılar ve onların ailelerine – ne var ki mütevazı bir şekilde- Avrupa İnsan Hakları 



Sözleşmesi’ne uygun olmayan tedbirler neticesinde ortaya çıkan varlıksal güçlükler için acil durum 
yardımı temin etmeye karar vermişlerdir.  
 
İşbu mektup aşağıdaki Avrupa yargı örgütlerince imzalanmıştır.  
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